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Увод

За успех и остваривање велике гледаности неког телевизијског про-
грама значајно је уочити шта о њему мисле гледаоци. Анализирајући 
процес позиционирања, Котлер каже: „Позиционирање је поступак кре-
ирања производа компаније и маркетинг-микса, тако да производ зау-
зме одређено место у свести потрошача.“ (Котлер,1988:279)

Улога Сателитског програма РТС, осим основних функција сваког 
медијског пакета, огледа се и у упућивању одређених порука, пре свега 
расејању, али и ширем аудиторијуму телевизијских гледалаца. Данас, у 
доба модерних комуникација, позиционирање на мапи сателитских про-
грама представља и начин препознавања једне земље која жели да пред-
стави целину својe културе, традиције, обичаја и особеност. „Позицио-
нирати се значи заузети место у мислима потрошача и у јавности, место 
које карактерише компанијску посебност – оно по чему се она разликује 
од других (конкурената).“ (Милановић, 2010:269)

1.Позиционирањепроизвода

Позиционирањем производа одређује се његово место у свести кори-
сника, повећава се вредност и ствара имиџ. Постоји више основа пози-
ционирања које се заснивају на:

 – „специфичним атрибутима и обележјима производа (квалитет, 
бесплатно емитовање, лакоћа пријема програма...)

 – користима од производа и употребе производа (гледање програма 
одржава активно знање српског језика и чува везу са матицом)

 – одређеној групи потрошача (припадници српске дијаспоре у 
расејању и Срби у окружењу)

 – конкуренцији (упоређивање са сателитским програмима 
локалних станица и телевизија из окружења)

 – другом производу“ (Милановић, 2010:269)

Имајући у виду да Сателитски програм Јавног медијског сервиса Ср-
бије представља производ који се налази на тржишту, потребно је одре-
дити стратегију позиционирања да би се пронашло место на одређеном 
циљном тржишту. У процесу одређивања хипотетичке стратегије Сате-
литског програма користићемо анализу професора Јорама Џ. Винда1 

1 Јорам Џ. Винд је професор маркетинга на Вортон факултету Универзитета Пен-
силванија. Међународно је познат по пионирском истраживању организационог 
понашања, сегментирању тржишта и маркетиншке стратегије. Повремено је радио 
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(Yoram J. Wind) којом се бави и Филип Котлер у свом делу „Управљање 
маркетингом 1“. Котлер каже: „Професор Винд класификује шест алтер-
нативних основица за израду стратегије позиционирања:

 – Позиционирање према посебним обележјима. Сателитски про-
грам се може представити као највећи и најозбиљнији програм 
овог типа на нашим просторима. Величина и значај програмског 
пакета одређује и предност.

 – Позиционирање према предностима, решењу проблема и потре-
бама. Сателитски програм се позиционира према садржајима 
који задовољавају потребе расејања и Срба у окружењу.

 – Позиционирање за посебне прилике. Сателитски програм, осим 
основних медијских функција (информативна, образовна и 
забавна), може по потреби у одређеним околностима и прили-
кама да пружи и друге медијске садржаје других карактера. 

 – Позиционирање за категорију потрошача. Сателитски програм 
се представља као тематски програм који је намењен одређеној 
циљној групи гледалаца.

 – Позиционирање према другим програмима. Сателитски програм 
поседује више садржаја који су намењени расејању као циљној 
групи, него други слични програми.

 – Раздвајање групе производа. Сателитски програм не може се 
позиционирати као канал за разоноду и рекреацију, већ предста-
вља „институцију“ у информисању расејања.“ (Винд, 1982:79-81)

2.МаркетингиСателитскипрограм

Маркетинг, у савременом свету масовних комуникација, економије, 
или било које области људског деловања, представља готово магичну 
реч. „Изворно значење енглеске речи маркетинг је: ставити на тржиште.“ 
(Драгићевић-Шешић и Стојковић, 2003:197) Дефинисати појам, који 
се везује за процес маркетиншког деловања, комплексан је и слојевит. 
„Маркетинг, у најопштијем смислу, јесте делатност која у себе укључује 
све оне активности чији је циљ да тржиште обавестите о производу, да 
подстакну куповину потрошача и, најзад, да и саму продају учине што 
ефикаснијом.“ (Никодијевић, 2009:10)

У последњих неколико деценија, али и пре тога, од ове области оче-
кују се максимални резултати у сфери промоције, продаје и презента-
ције производа, услуга, комуникација. „То је вишезначан комплекс про-

као саветник великих корпорација, а предавао је на преко педесет универзитета у 
свету.
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цеса, одређења и активности везаних за тржишно пословање.“ (Јокић, 
2004:387)

У модерно оријентисаној тржишној привреди утицај и значај марке-
тинга све је израженији. „Маркетиншка оријентација предузећа значи 
да се све пословне одлуке доносе полазећи од економских законитости 
понуде и тражње, односно од понашања купаца.” (Драгићевић-Шешић и 
Стојковић, 2003:197) Велики број института и удружења2 у свету бави се 
питањима дефинисања и деловања маркетинга. 

Маркетинг3 није везан само за производне делатности већ је прису-
тан и у домену културе и медија. Маркетиншки приступ у култури засту-
пљен је како у производњи масовне забаве, тако и у уметничким делима 
музичке и књижевне форме на врхунском нивоу. „Тако је право на обја-
вљивање романа филозофа, теоретичара уметности и књижевника Умбер-
та Ека, Фукоово клатно, својевремено продато на јавном надметању које је 
имало светски публицитет.“ (Драгићевић-Шешић и Стојковић, 2003:198)

Као и у свакој делатности, задатак менаџмента јесте да унапређује и 
оснажује начине на које ће се одређена организација приближити крај-
њем кориснику. У медијима и култури одговорност је и већа, и не мери 
се само финасијским учинком, већ додату вредност представља и утицај 
на реципијента. „Култруна институција не би требало само да размишља 
како да привуче што више публике (продајући карте), него како да при-
добије публику која ће бити права публика културних догађаја – која је 
у стању да реагује и комуницира са уметничким делом.“ (Драгићевић-
Шешић и Стојковић, 2003:199)

Радио-телевизија Србије, као медијско предузеће које послује у 
циљу заступања јавног интереса, свакодневно унапређује начине при-
ближавања крајњем кориснику, односно гледаоцу програма. На овом 
путу има пуно изазова и препрека и потребно је испунити главну мисију 
и визију постојања, без обзира на финансијске аспекте и успехе посло-
вања. Медији имају моћ утицаја на гледаоце, а задатак Јавног сервиса 
2 Америчко маркетиншко удружење (АМА – American Marketing Association) одређује 

маркетниг као процес планирања и извршења активности формулисања, одређи-
вања цена, промовисања и дистрибуције идеја, добара и услуга, који има за циљ да 
омогући размену која ће задовољити жеље како индивидуа, тако и организација. 
У Великој Британији, Институт за маркетинг (Chartered Institute of Marketing) дефи-
нише маркетинг као процес руковођења који подразумева одговорност за иденти-
фиковање, предвиђање и задовољавање захтева потрошача, при чему се остварује 
профит (Никодијевић, 2009: 9.).

3 „Сам израз маркетинг први пут је примењен у прошлом веку, тачније 1905. године, 
на Пенсилванија универзитету у САД, где је под овим називом формиран предмет 
који је изражавао ’умешност продаје’. Од тог времена па до данас, маркетинг – сада 
под тим називом, толико се усложио и разгранао, да чак и врсни познаваоци ове 
области више не познају све одреднице и варијабле, које се под појмом маркетинга 
појављују.“ (Јокић, 2004: 388)
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Србије јесте да ту моћ користи за опште добро и да правовремено и исти-
нито информише своје реципијенте. „Од природе самих медија, чини се 
да су начини њиховог коришћења, у правцу задовољавања једних или 
других потреба, ближи ономе што се може очекивати као исход или ефе-
кат утицаја медија.“(Никодијевић, 2009:230) Без обзира на могућности 
остваривања маркетиншког деловања са циљем остваривања профита, 
Јавни сервис и његови организациони делови, попут Сателитског про-
грама, требало би да користе маркетинг тако да се што боље позициони-
рају и приближе гледаоцима широм света. 

3.Маркетиншкисплет 4 и Сателитски програм 

Позиционирати одређени производ или услугу крајњим корисни-
цима, примарни је задатак маркетинга. У овој анализи, користићемо 
инструменте маркетинга и утврдити на који начин Сателитски програм 
Јавног медијског сервиса Србије може да комбинује елементе којима рас-
полаже. Сателитски програм, који се пласира путем сателита и модер-
них канала комуникације, представља заокружени медијски пакет и 
јединствену производну целину. Такође, Сателитски програм предста-
вља и производ који треба продати, а у том процесу значајну улогу има 
и маркетинг микс. 

„Маркетинг микс представља комбинацију конторлабилних инстру-
мената маркетинга, односно скуп инструмента које менаџмент може да 
користи да би утицао на продају.“ (Ханић и Марић, 2010:100)

Велики број активности део су маркетиншког сплета. „Компаније 
треба да процене исплативост различитих инструмената маркетинг 
микса и настоје да креирају најпрофитабилнији маркетинг микс.“ (Кот-
лер, 2007:127) Креирање маркетинг микса и утицаја маркетинга на по-
словање, одувек је привлачило пажњу стручне и научне јавности. Један 
од водећих светских стручњака у овој области Филип Котлер говори о 
почецима и развоју формулисања маркетинг микса и каже: „Професор 
Џером Макарти (Jerome McCarthy) је раних шездесетих година пред-
ложио маркетинг микс који се састоји из 4П: производ (product), цена 
(price), дистирбуција (place), промоција (promotion). Свако П обухвата по 
неколико делатности. У скорије време су предложене додатне анализе и 
трансформације.“ (Котлер, 2007:121)
4 Одбор за стандардизацију српског језика својом одлуком број 10, која се односи 

на усклађивање страних термина из области маркетинга са творбеним правилима 
српског језика, закључио је да је уместо неправилног страног термина маркетинг 
микс једино прихватљив облик маркетиншки сплет (Српски језик у нормативном 
огледалу, Београд, 2006:103.).
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Маркетиншки сплет

Производ Цена Дистрибуција Промоција

Шема1.Маркетиншки сплет – шема 4П 

Производ Сателитског програма Јавног медијског сервиса Србије 
представља програм који припрема редакција Програма за дијаспору. 
Сваког дана конципира се програмска шема и емитује двадесетчетворо-
часовни програм. Програм се конципира од најквалитетнијих емисија 
свих програма Радио-телевизије Србије, специјализованих емисија које 
припрема редакција Програма за дијаспору и емисија које припремају 
појединци и редакције тзв. спољне продукције. Програм који се еми-
тује преко сателита и модерних нових канала комуникације представља 
основну маркетиншку компоненту којим се Сателитски програм пред-
ставља својој циљној групи.

Цена је важан елемент маркетинг микса. Котелр наводи: „Цена се 
разликује од остала три елемента маркетинг микса по томе што ствара 
приход; остали елементи стварају трошкове.“ (Котлер, 2007:127) Сате-
литски програм Радио-телевизије Србије прати се бесплатно, ако се 
програм прима преко сателита и гледа путем индивидуалне сателитске 
опреме. У случају да се програм гледа преко локалних телевизијских 
оператера у иностранству, потребно је платити претплату. Што се тиче 
праћења програма преко интернета, крајњи корисник плаћа претплату 
за интернет у земљи у којој живи и у том случају несметано може да гле-
да Сателитски програм. Од 1. фебруара 2018. године, Сателитски про-
грам је променио назив у „РТС свет“ и емитује се преко мултимедијалне 
дигиталне платформе „РТС планета“ и преко сателита. 

Дистрибуција представља значајну компоненту маркетинг микса и 
обухвата активности менаџмента Радио-телевизије Србије и Сателит-
ског порграма са циљем да се програмски садржаји што више приближе 
и дистрибуирају до телевизијског реципијента. Потребно је укључити 
што више канала комуникације и медијских платформи у пласирање 
програма, почев од емитовања преко сателита, интернета, друштвених 
мрежа, а корисно би било укључити и наше медијски стручне људе који 
живе у расејању и који би могли да помогну у пласирању програма код 
локалних дистрибутера телевизијских садржаја.
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Промоција је активност маркетинг микса која подразумева предста-
вљање Сателитског програма као програмског пакета. Потребно је пред-
узети активности које ће позиционирати Програм крајњим корисни-
цима, односно гледаоцима у расејању и нашим људима који живе у реги-
ону. Рекламирање појединих емисија и сегмената програма на власти-
тим медијима и у другим средствима јавног информисања представља 
квалитетан начин истицања препознатљивости и подизања публицитета. 
Такође, значајно је користити одређене манифестације које организује 
српска дијаспора, и тада извршити презентацију Сателитског програма, 
где би се крајњи корисници упознали с програмским садржајима. 

Анализирајући наведено, можемо закључити да маркетинг микс 
значајно доприноси процесу позиционирања и дистрибуције Сателит-
ског програма и његовог препознавања као значајне информативне, 
образовне и културне споне између дијаспоре и матице. 

4.СтратегијакомуникацијеСателитскогпрограма

Комуникативност сваке индивидуе представља његову потребу да 
као субјект комуницирања представи и упути поруке које ће бити при-
хваћене у мери његове компетентности и умешности. Познато је да када 
људи желе да прикажу и покажу да имају план за неко деловање, користе 
израз стратегија. Етимолошки, реч стратегија потиче из грчког језика 
(грч. strategos, војни заповедник). То је „метафорички израз којим се 
назива свеобухватна замисао појединца или друштвене групе у кому-
никационој улози пошиљаоца порука, о постизању одређеног циља или 
циљева персуазивним деловањем на појединца или друштвене групе, 
у комуникационој улози прималаца порука.“ (Милетић и Милетић, 
2012:142) Појам стратегије односи се на дугорочно планирање активно-
сти да би се остварио неки задати циљ. Компаније, без разлике у којој 
области делују, желе најбољи управљачки механизам и тај процес пред-
ставља „процес непрекидног дејства управљачких акција у циљу прево-
ђења предузећа из постојећег у ново, жељено стање.“(Јовановић, 2007:3) 

У модерном свету брзих комуникација, имати стратегију деловања 
представља аксиом. Што се тиче медијских предузећа, од велике је 
важности одредити стратегију комуникације с публиком којој се од-
ређени медиј обраћа. Стратегија се односи и на медијско предузеће, као 
једну интегралну целину, али и на поједине организационе делове који 
теже да пронађу пут ка појединим циљним групама, унапред планира-
ним акцијама комуникације. 
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Такође, примена менаџмента и маркетинга у организације у области 
културе намеће савремено тржишно пословање. Аутори Милена Дра-
гићевић-Шешић и Бранимир Стојковић, говорећи о пословној политици 
установа кулутре, кажу: „Увођење менаџмета и маркетиншких метода 
у установе кулутре захтев је савременог доба, које и култури мамеће 
потребу успеха на тржишту, економичности и ефективности пословања. 
Ипак, културни менаџмет и маркетинг не треба схватати само као ’пра-
вљење новца’ у области културе и значајну активност која доприноси 
развоју уметничке (културне) продукције и стварању културних навика 
код публике (културнепотребе, активности), већ и као професију која 
мора да развија све форме маркетинга, али која и посредује, анимира и 
едукује у области културе.“ (Драгићевић-Шешић и Стојковић, 2003:69)

Стратегија комуникације представља скуп активности у оквиру одре-
ђених иницијатива, са циљем остваривања одређене жељене комуника-
ције и подразумева одређивање главног правца деловања и кретања одре-
ђене програмске целине ка одређеној циљној јавности. То је пут којим 
једна организациона целина жели да напредује и развија своје потенци-
јале и ресурсе у правцу одређеног и унапред смишљеног деловања. Извр-
шити стратегију комуникације, немогуће је без стратешког планирања. 

„СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ МИСИЈА
↓

Културна политика, пословна политика 
↑
↓

СВОТ ( енгл. SWOT ) анализа
↓

ДУГОРОЧНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ
ГОДИШЊИ ЦИЉЕВИ

АКЦИОНИ ПЛАН И СТРАТЕГИЈЕ
↓

БУЏЕТ
↓

РЕАЛИЗАЦИЈА
Организовање, контрола, мотивација, координација

↓
ЕВАЛУАЦИЈА

Мерни индикатори
Квалитативна анализа

Индикације за следећи циклус стратешког планирања“ (Драгиће-
вић-Шешић и Стојковић, 2003:77)
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Такође, процес одређивања стратегије умногоме зависи и од менаџ-
мента масмедијских предузећа. Џозеф Тјуроу каже: „Чак и када имају 
добру стратегију – или свеобухватне планове за постизање жељених 
циљева – медијски руководиоци редовно преиспитују своје приступе 
како би били сигурни да се крећу у добром правцу.“ (Тјуроу, 2012:323)

Тако и стратегија комуникације Сателитског програма Јавног медиј-
ског сервиса Србије подразумева коришћење основних комуникационих 
алата, као што су односи с јавношћу и маркетинг. 

Стратегија комуникације Сателитског програма односи се на оства-
ривање комуникационе улоге медијског предузећа, и то као заокружене 
технолошко-комуникационе целине. Та група представља публику, а 
задатак је информисати и обавештавати расејање о догађајима у земљи 
и свету на матерњем српском језику. 

У новије време поставља се питање и да ли је потребно, због све већег 
броја наших грађана који су у последњих пола века рођени у дијаспори, 
припремати и емитовати неке емисије и на неколико светских језика, 
како би они лакше пратили и разумели емитоване садржаје.5 Међутим, 
оваква програмска акција сигурно би олакшала праћење одређених 
садржаја, али би се знатно умањила образовна улога Сателитског пор-
грама. Од времена када је настао, Сателитски програм је у складу с раз-
војем друштвено-политичких односа, технике и технологије, развијао 
канале комуникације и стратегије деловања, али су основне компонете 
као што су визија и мисија, увек биле окренуте корисницима, односно 
расејању које је пратило емитоване садржаје. 

Визија

Визију можемо дефинисати као могућност предвиђања будућности. 
То је замишљена слика онога што желимо да се оствари. То је пут којим 
желимо да се крећемо да бисмо стигли до одређеног циља. Савреме-
ни канали комуникације могу значајно да унапреде и помогну једном 
медијском емитеру да оствари своје визије. Тако и Сателитски програм 
Јавног медијског сервиса Србије има визију и задатак да сваки наш гра-
ђанин у расејању одржи везу с матицом, а да главна спона повезивања 
буде програм који ће путем савремених канала комуникације дистрибу-
ирати одређене наменске садржаје. 

Осим емитовања програма преко сателита, последњих година акту-
елно је и дистрибуирање програма преко интернета и нових телевизиј-

5 Овај начин презентовања одређених телевизијских садржаја, на више страних 
језика, који су намењени припадницима расејања, припрема и емитује Сателитски 
програм Хрватске радио-телевизије. 
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ских платформи. С обзиром на то да се видљивост Сателитског програма 
у последње две деценије повећала, захваљујући емитовању преко интер-
нета, комуникација с расејањем унапређује се и општењем преко Фејсбу-
ка, Твитера и других канала комуницирања и, на неки начин, стратешки 
приступ комуникације објединио се с реципијентом. На основу кори-
шћења неких анализа (СВОТ енгл. SWOT и ПЕСТ енгл. PEST),6 потребно је 
одредити правце деловања, начела визије и мисије Сателитског програ-
ма у времену које је пред нама. 

Мисија 

Мисија Сателитског порграма Јавног медијског сервиса Србије јесте 
конципирање телевизијских садржаја, који ће Србима у расејању обез-
бедити прилику и могућност сталног одржавања и усавршавања знања 
српског језика. Такође, потребно је емитовати садржаје који ће младе 
генерације подсећати на кулутрне и историјске особености српске тра-
диције и културе. Мисија је и стварање амбијента информисаности срп-
ског расејања, обавештавање о економским потенцијалима и привред-
ном окружењу у Србији и могућностима улагања у српску привреду. 

5.Елементистратегијекомуникације

Стратегија представља важан избор активности и скуп делатности 
које су међусобно повезане да би се остварио унапред одређени циљ. 
Иако постоје бројне стратегије, не само у области комуникологије и 
медија, одређени елементи представљају скуп активности и иницијати-
ва. Када размишљамо о будућности и у ком правцу желимо да се једна 
организациона целина развија и напредује, покушавамо да пронађемо 
одговоре где се налазимо у овом тренутку, где желимо да будемо и како 
то да урадимо. Морамо да размишљамо о томе шта се од нас очекује, која 
је наша циљна група, на који начин пласирати садржаје и којим алатима. 
Елементи стратегије комуникације су:

 – дефинисање циљних јавности,
 – формулисање порука,
 – избор канала комуникације,
 – промоцијски микс.

6 СВОТ (енгл. SWOT) анализа се најчешће користи за анализу унутрашњих и 
спољашњих фактора који могу да утичу на рад одређене организације и она указује 
на критичке тачке.ПЕСТ(енгл. PEST)анализа открива утицаје одређених фактора 
као што су политички, економски, социокулутролошки и технолошки фактори на 
рад организације. 
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5.1. Дефинисање циљних јавности

Дефинисање циљних јавности представља фазу комуникације у којој 
се одређује ко су примаоци порука које упућује медијска организација. 
„Циљни аудиторијум је онај део индивидуа или група које треба ’погоди-
ти’ комуникацијом.” (Милановић, 2010:439) Комуникатори морају имати 
тачно одређени циљ и сазнање ко су њихови потенцијални конзументи 
садржаја. „Циљни аудиторијум пресудно ће утицати на одлуке комуни-
катора о томе шта рећи, како рећи, када рећи, где рећи и ко ће то рећи.” 
(Котлер, 1989:626)

Циљна јавност представља одређену групу људи која је заинтересо-
вана за садржаје које пласира Програм за дијаспору Јавног медијског сер-
виса Србије путем сателита и других канала комуникације. Циљна група 
су припадници расејања у целом свету и Срби који живе у окружењу. 

Идентификацијом циљне групе комуникатор, у овом случају Про-
грам за дијаспору, зна коме су садржаји које припрема намењени и 
тиме се руководи у одабиру, конципирању и пласирању тема, емисија и 
целокупне програмске шеме. Садржаји које припрема и емитује Сате-
литски програм, првенствено су намењени дијаспори и она представља 
основну циљну групу. Међутим, жеља Програма је да, као и сваки медиј-
ски пакет, буде представљен и страној јавности која може, захваљујући 
првенствено расејању, да се упозна с привредним, туристичким и дру-
гим потенцијалима Србије. Такође, не можемо заборавити ни утицај који 
Програм емитујући садржај оставарује и у региону, у правцу предста-
вљања и афирамције особености и културе.

Узимајући све што је претходно речено у обзир, можемо закључити 
да се Програм за дијаспору обраћа одређеним циљним јавностима:

 – ‒ припадницима дијаспоре који живе у свету,
 – ‒ припадницима српског народа који живе у окружењу,
 – ‒ медијима (који могу да преносе одређене информације),
 – ‒ домицијалним становницима држава у којима живе припадници 
српске дијаспоре,

 – ‒ широј локалној заједници

5.2. Формулисање порука

Важан аспект комуникације је формулисање порука. Потребно је 
одредити које су то информације и садржаји које треба понудити одређе-
ној циљној групи. Сваки производ, а тиме и медијски пакет, представља 
одређену поруку. Самим тим и „промотивна порука зависи од циљног 
аудиторијума, циља, канала комуницирања, медија, крактера делатно-
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сти и производа компаније, промоцијског микса.“ (Милановић, 2010:442) 
Такође, у креирању порука потребно је обратити посебну пажњу на то да 
су садржаји разумљиви, јасни и препознатљиви. Котлер каже: „Формули-
сање поруке изискује решење четири питања: шта рећи (садржај поруке), 
како логички рећи (структура поруке), како то симболички рећи (облик 
поруке), и ко то треба да каже (извор поруке).“ (Котлер, 1989:626)

Постало је готово уобичајно да, у борби за гледаност, поједине ме-
дијске организације, нуде садржаје који су намењени широкој публици 
и подилазе ниском укусу у циљу остваривања велике гледаности и про-
фита, приликом чега долази до одређеног спуштања квалитета емитова-
них садржаја. Међутим, требало би да јавни сервиси производе квалите-
тан програм намењен свим циљним групама. Потребно је припремити 
и емитовати информативне, спортске, културне и привредне садржаје 
који ће реално осликати стање једног друштва. На овај начин и припад-
ници српског расејања имаће јасну слику о дешавањима у матици и неће 
осећати да су занемарени и заборављени. 

Поруке које шаље комуникатор треба да буду исте, без обзира на 
канал комуникације. Богатство технологије треба само да поспеши и ох-
рабри емитера у настојањима да конципирају, производе и емитују ква-
литетне садржаје.

5.3. Избор канала комуникације 

Приодабируканалакомуникацијепотребнојеузетиуобзирсве
особеностиикомуникатораиреципијента.Котлерканалекомуници-
рањаделиналичнеиопште.„Личниканаликомуницирањаукључују
комуникацијудвеиливишеособакоједиректномеђусобнокомуни-
цирају.“(Котлер, 1989:626) Општеканалекомуницирањапредстављају
савременимедијикојипреносепорукебезличногконтактаиповратне
информације.Котелертврдидајеличнокомуницирањечестоуспеш-
нијеодмасовногкомуницирања,алидасумедијииглавнипокретачи
стимулацијеличногкомуницирања.„Масовнокомуницирањеутиче
наличнеставовеипонашањепутемпроцесадвостепеногтокакому-
ницирања. (Котлер, 1989:638)

Основни канали комуникације Сателитског програма су:
 – ‒емитовање преко сателита,
 – ‒званични портал Јавног медијског сервиса Србије,
 – ‒дигитална мулитмедијална платформа РТС Планета,
 – ‒званични Јутјуб каналРадио-телевизијеСрбије.

Основни канал комуникације Сателитског порограма Јавног медиј-
ског сервиса Србије било је емитовање садржаја преко сателита. Међу-
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тим, појавом нових медија у последњих десетак година долази до увећања 
броја канала комуникације, што је довело до већих могућности емито-
вања и увећања видљивости програма путем нових интернет и телеви-
зијских платформи. 

Интернет је одшкринуо врата неслућеном простору дистрибуције 
садржаја. Све је почело тако што је на званичном порталу Јавног медиј-
ског сервиса Србије отворен Подсајт за пласирање садржаја који је наме-
њен расејању. Садржаји и емисије Сателтиског програм емитује се и на 
Званичном Јутјуб каналу РТС-а, а од 1. фебруара 2018. године и на новој 
мултимедијалној платформи „РТС планета“. 

5.4. Промоцијски микс 

Промоцијски микс је елемент стратегије комуникације који у знат-
ној мери може да унапреди пласирање одређеног производа. Да би кори-
сници услуга препознали одређени производ, услугу или медијски па-
кет, потребно је огласити и информисати потенцијлане кориснике да 
одређена услуга постоји. Потребно је унапредити и подстицати презен-
товање услуга, ставити акценат на односе с јавношћу и покушати напра-
вити што већи публицитет. Такође, да би се извршила промоција неке 
робе или услуге, потребно је да постоји буџет и тада долази до дилеме 
на који начин извршити распоређивање. Котлер говори да се „компаније 
суочавају са задатком расподеле укупног буџета промоције на четири 
средства промоције – економску пропаганду, личну продају, унапређење 
продаје и публицитет.“ (Котлер, 1989:642)

Ако, по Котлеру, промоцијски микс Сателитског програма посма-
трамо кроз ту призму, запажамо да буџет, који је намењен у ову сврху, 
можемо искористити на више начина и облика.

Економска пропаганда се може користити, тврди Котлер, и за раз-
вијање дугорочног имиџа одређеног производа. Неки од облика економ-
ске пропаганде јесу оглашавање на неким другим телевизијама и преко 
интернета, док су за оглашавање преко штампаних медија потребна нај-
мања финансијска улагања. 

Лична продаја представља начин пласирања медијског пакета на 
начин да се емитовање Сателитског програма понуди и директно каблов-
ским и неким другим сателитским операторима у земљама где живе 
припадници српског расејања. 

Унапређење продаје или, у нашем случају, програмског пакета по-
стижемо реализовањем наградних игара и дељењем поклона.

Публицитет може да представља значајан алат помоћу којег у зна-
чајној мери може да се истакне комапанија или производ. Потребно је 
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пажљиво бирати околности када се користи публицитет. „Добро про-
мишљена кампања публицитета координирана с другим елементима 
промоцијског микса може бити изузетно делотворна.“ (Котлер, 1989:644)

6.Брендирањеисателитскипрограм

С маркетиншког становишта, процес брендирања кључни је аспект 
деловања. Бренд (енгл. brand: марка, заштитни знак) није само реч која 
се користи у маркетингу. Бренд представља синоним за назив производа, 
одређене услуге или компаније. То је име „познато највећем броју људи 
на просторно одређеном тржишту, које битно утиче на њихово понашање 
као потрошача, купаца производа или корисника услуга.“ (Милетић и 
Милетић, 2012:13)

Појам брендирања означава „давање комерцијалног назива произ-
воду или услузи у циљу побољшања његовог комерцијалног и маркетин-
шког имиџа, марке, симболичког и креативног дизајна, све са циљем 
стварања додатне вредности производа–услуге, гледано из перспективе 
потрошача. Брендирање је један од кључних фактора дугорочне про-
фитабилности.“ (Никодијевић, 2009:103) Основна улога брендирања је 
позиционирање неког производа у свести купаца добара или услуга, и 
усвајање мишљења, да не постоји ниједан сличан производ на тржишту. 

Бренд као категорија отвара многа питања у савременом пословању. 
„Бренд је тај који треба да скрене пажњу тржишта на различитост кон-
кретног производа и уместо самог производа, он је постао обећање за 
употребну вредност и квалитет производа.“ (Никодијевић, 2009:104) За 
брендинг кажу да је главна функција маркетинга, а многи истраживачи 
ове области слажу се да је можда и најважнија. „То је тржишни феномен 
у коме се огледа сублимација свеукупног идентитета и имиџа једне про-
дукције.“ (Никодијевић, 2009:103)

Последњих неколико деценија у области маркетинга користе се више 
термини из области психологије, него из економије. „Најчешће кори-
шћене речи у савременој маркетиншкој литератури јесу: ’позитивна 
реакција’, ’емоција’, ’осећање’, пре него ’производ’, ’цена’, ’квалитет’ и 
слично.“7 Укључивање емоционалне компоненте у процес привлачења 
корисника услуга условио је нове начине повећања прихода, који су ба-
зирани на новим идејама и приступима, а не као раније, на напорима да 
се трошкови производње и продукције умање и сведу на најмању могућу 
меру. Нови односи подразумевају нове релације и развијање партнер-
7 http://www.poslovnaznanja.com/objavljeni-autorski-tekstovi/e-magazin/1-sta-je-

brend-definicija-pozicioniranja-brendinga.htm 4.7.2018.
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ства на релацији а реципијентима. Кључна снага бренда је у позицији 
коју заузима у свести потрошача. 

У модерној пракси размене добара и услуга, тежиште односа се 
померило с продаје на куповину. Производи се више не продају, у кла-
сичном смислу те речи, већ се бирају и потрошач самостално одлучује 
шта ће изабрати. Производ или услуга, унапред су одабрани и пре саме 
класичне куповине. Ту лежи и највећа снага једног бренда. Утицај на 
потрошача, купца или реципијента открива праву снагу и утицај бренда. 

У процесу у коме бренд преузима главну функцију маркетинга, 
постаје мера вредности и носилац упоређивања у тржишној утакмици. 
„Сваки бренд има своју вредност која је непосредно тржишно мерљива и 
законом заштићена.“ (Никодијевић, 2009:104)

Неки брендови, који су препознатљиви широм света, имају велику 
тржишну вредност8 изражену у новцу. Што је бренд прихваћенији на 
тржишту, вредност одређене робе је већа. Вредност неког производа „који 
припада том бренду, представља збир цене самог производа и тржишне 
вредности бренда.“ (Никодијевић, 2009:104) Ако питање бренда посма-
трамо у домену водеће функције маркетинга, и активности у оквиру 
маркетинг микса (4П), можемо констатовати да бренд поприма каракте-
ристике симболичког односа између неког производа и потрошача. Тај 
однос је условљен одређеним факторима и атрибутима.

„У најопштијем смислу бренд карактеришу три врсте атрибута:
 – физички атрибури (име, знак, боја, мирис, облик, паковање),
 – функционални атрибури (употребана вредност, доступност), и
 – емоционални атрибути (личност, позиционираност).

Са оперативног становишта, теорија маркетинга у најзначајније ком-
поненте бренда сврстава:

 – лојалност бренду 
 – звучност имена
 – квалитет
 – асоцијативност бренда
 – друга својства бренда.“ (Никодијевић, 2009:105)

8 „Пету годину за редом ’Епл’ и ’Гогл’ заузимају прва два места на овој листи, при 
чему је ’Епл’ у односу на прошлу годину повећао вредност за 3%, то јест на 184,2 
милијарде долара, а ’Гогл’ за 6%, односно на 141,7 милијарди долара. ’Мајкрософт’ 
се попео на треће место као један од 16 брендова који су остварили двоцифрени 
раст вредности на годишњем нивоу. Четврта је ’Кока Кола’, а следе је ’Амазон’, 
’Самсунг’, ’Тоyота’, ’Фејсбук’, ’Мерцедес-Бенз’ и ИБМ – који закључује листу првих 
десет светских брендова рангираних по финансијској вредности.“ https://pcpress.
rs/apple-prvi-na-listi-najvrednijih-svetskih-brendova/ 4.7.2018.
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Анализирајући атрибуте бренда у најопштијем смислу, запажамо да 
је његова највећа вредност у неким физичким и функционалним атрибу-
тима и емоционалној повезаности с корисником. Са оперативног стано-
вишта, најзначајније компненте бренда јесу лојалност бренду, звучност 
имена, квалитет, асоцијативност бренда. У многим областима привре-
ђивања, па и у медијима, процес позиционирања бренда и препознавање 
његових главних атрибута, од изузетног су значаја за функционисање ор-
ганизације. Штавише, основни задатак сваког медија је изградња имиџа 
и препознатљивости. 

Тако и Јавни медијски сервис Србије представља својеврсни бренд у 
сфери јавног информисања. Његови организациони делови, програми и 
редакције, изграђују сопствени идентитет у оквиру јединствене органи-
зације и у односу на реципијенте широм света. Сателитски програм Ра-
дио-телевизије Србије гради свој имиџ, од времена када је прва емисија 
1991. године емитована преко ове платформе и има препознатљиво име 
и репутацију у дијаспори. 

У последњој декади 20. века, када је настао и почео да емитује про-
грам, бити први и једини значило је велику предност. То је била добра 
стартна позиција у свести расејања и представљала је емоционални ат-
рибут бренда са циљем заузимања водеће улоге у сфери информисања, 
образовања и забаве. Освојити и задржати место у свести реципијената, 
наших људи широм света на привременом раду у иностранству, радити 
на очувању кулутрних вредности и особености српског народа, његове 
традиције и неговање српског језика, представљао је употебну вредност 
и сврху постојања. 

Сателитски програм Радио-телевизије Србије, за скоро три деце-
није рада креирао је одређену препознатљивост и на тај начин заслужио 
лојалност својих гледалаца. Можемо са сигурношћу тврдити, да снагом 
и звучношћу назива, Сателитски програм привлачи публику свих старо-
сних и образовних профила. Овај магнетизам условљен је квалитетом 
програма и богатом и разноврсном понудом емисија свих профила. 

Закључак

Управљање јавним медијским сервисом представља значајан и ва-
жан аспект у функционисању јавне сфере као дела општег информацио-
но-комуникационог простора у једној земљи. У ери у којој све постаје 
глобално и лако доступно реципијентима, ма где они били, телевизија, 
као један од још увек доминантних канала комуникације, показује жељу 
да буде парадигма савременог медијског деловања. 
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Хиљаде телевизијских канала обитавале су у новом медијском 
информационом простору, као и стотине сателита у орбити, покушава-
јући да се наметну као једини прави комуникатори, који имају ексклу-
зивно право да информишу, образују и забаве. Сваки од тих канала 
тражи своје место и пут ка гледаоцу, у неухватљивој интеракцији и кон-
куренцији нових медија и технологија. 

Још од доба хладног рата, када се први сателит винуо у космос, и када 
су почели свемирска трка и процес глобализације, захуктала се плане-
тарна борба за превласт на медијском плану. У последњих неколико деце-
нија, сведоци смо да Јавни медијски сервис у Србији, због различитих 
социјално-економских фактора, губи публику, која тихо и ненаметљиво 
одлази у потрагу за бољим животом изван матичне државе. Овај процес 
довео је до повећања и броја гледалаца Сателитског програма у расејању. 

Успешно позиционирање места Сателитског програма у регионал-
ном медијском систему условљено је значајем његове улоге у информи-
сању, очувању идентитета, језика и свеукупног повезивања с матицом. За 
гледаоце у расејању, од изузетног је значаја представљање перманентног 
излагања садржајима на Сателитском програму, који доприносе борби 
против асимилације и напорима очувања српске традиције и културе, 
нарочито на удаљеним деловима планете и тамо где су Срби заступљени 
у малом броју. 

Значај позиционирања медијског пакета, какав нуди Сателитски про-
грам РТС-а, представља изазов, а нове могућности пласирања програма 
путем комуникационих платформи добијају неслућене предности. На 
овом плану, све већу улогу и значај имају нови медији и свеприсутни и 
неизоставни интернет. 

Осим савремених медијских комуникационих технологија, потребно 
је оснажити маркетиншко деловање и ефикасније брендирање Сателит-
ског програма Јавног сервиса Србије. Процес дигиталног маркетинга је 
делотворан начин обавештавања о садржајима и емисијама које се еми-
тују и афирмише могућности које су на располагању у сегменту пра-
ћења програма реципијента у дијаспори. Оно што је веома значајно и 
где укључити све расположиве ресурсе јесте стварање бренда од Сате-
литског програма, који ће бити препознат и адекватно позициониран у 
свести милионског гледалишта. 
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Summary: Programmatic actions taken by a media company are inspired by 
the creation of positioning strategies. A large number of television products exist 
on the media market and each of them occupies a specific place. The need for posi-
tioning, in the case of the Satellite Program of the Public Media Service of Serbia, 
is a mission and task aimed at maintaining and maintaining contact of our people 
around the world with the queen. It is of great importance to persevere along this 
path, because of the large number of young people who were born and may have 
never been to Serbia.
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